CO SIĘ NAM UDAŁO, A CO NADAL PRZED NAMI?
Mija ponad rok od chwili, gdy w październiku 2017 roku postanowiliśmy powoład do życia
Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartośd. Początek nowego roku
sprzyja dokonaniu podsumowania naszej działalności. Były to miesiące wytężonej pracy
Zarządu i Waszego zaangażowania, szczególnie w chwilach, które tego wymagały.
Co się nam udało?
1. Przeprowadziliśmy, jak się okazało niełatwy, proces formalizacji naszego
Stowarzyszenia. Po kilku miesiącach nieskutecznego ubiegania się o rejestrację
SEDNO w KRS, wiosną 2018 roku powołaliśmy stowarzyszenie zwykłe, które zostało
wpisane 30 kwietnia do wykazu stowarzyszeo, prowadzonego przez Prezydenta
m. st. Warszawy. Kilka następnych miesięcy pokazało, że chcemy i potrafimy
realizowad nasze cele. W październiku 2018 roku, podjęliśmy kolejną próbę
zarejestrowania naszego Stowarzyszenia w KRS i 20 grudnia zostaliśmy wpisani do
Rejestru. Jesteśmy więc organizacją posiadającą pełną zdolnośd prawną, co oznacza,
że możemy tworzyd nasze struktury terenowe i myśled o prowadzeniu działalności
gospodarczej dla potrzeb realizacji naszych celów. Czy tak się stanie, zależy tylko
i wyłącznie od naszych decyzji wynikających z oceny możliwości i naszej dalszej
aktywności.
2. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszej Koleżanki, Wiceprzewodniczącej Zarządu
Gabrieli Rybackiej, prowadziliśmy naszą stałą działalnośd edukacyjną w środowisku
młodzieży licealnej. Jest ona realizowana w formie wykładów poświęconych
tematyce paostwa i prawa, porządku konstytucyjnego, kwestiom ustrojowym oraz
szeroko rozumianej problematyce uczestnictwa Polski w pracach organizacji
międzynarodowych, w tym szczególnie Unii Europejskiej i NATO. Wykłady odbywają
się w Warszawie, Gdaosku, Wrocławiu i Katowicach, a wygłaszali je jak dotąd –
w Warszawie prof. Marcin Matczak i sędzia Jerzy Stępieo, we Wrocławiu dr Ryszard
Balicki, a w Gdaosku dr Tomasz Snarski, w Katowicach wykłady będzie prowadził prof.
Tomasz Pietrzykowski. Jak dotąd, w ramach tego projektu odwiedziliśmy już ponad
20 liceów. To nie koniec. W lutym odbędzie się wykład prof. Leszka Balcerowicza dla
kilku szkół warszawskich, ale także wszystkich zaproszonych, w jednej z auli Szkoły
Głównej Handlowej. Zwróciliśmy się także z propozycją nawiązania z SGH współpracy
partnerskiej w zakresie edukacji. Wystąpiliśmy w tej sprawie z oficjalnym pismem do
jej władz.
3. Zaistnieliśmy w przestrzeni medialnej. Dobrze oceniania jest nasza strona
internetowa (będziemy ją nadal udoskonalad). Nasze posty na stronie Facebooka
osiągają zasięg od kilu do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. W naszej grupie
członków i sympatyków SEDNO, zamieszczanych jest wiele materiałów pochodzących
od jej uczestników. Artykuły i komentarze SEDNO są udostępniane na innych
stronach i portalach. Zamierzamy podtrzymywad ten poziom.

4. Rozwijamy także naszą współpracę z innymi organizacjami i inicjatywami
realizującymi projekty edukacji obywatelskiej i społecznej. Naszym głównym
partnerem jest Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. We współpracy
z nim, w marcu 2018 roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło
w Auli Collegium Civitas panel dyskusyjny poświęcony problematyce uchodźców,
w kontekście obecnej polityki władz. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia, został
zaproszony do udziału w wewnętrznych pracach Konwersatorium mających na celu
wytyczanie kierunków jego dalszych działao.
5. Nie ustajemy także w naszych dążeniach do tworzenia i poszerzania współpracy
programowej organizacji, ruchów i inicjatyw obywatelskich. Jesteśmy współautorami
i aktywnymi uczestnikami deklaracji Karty Zasad Środowisk Obywatelskich. W tej
inicjatywie uczestniczy już 12 środowisk. Wspólnie zainicjowaliśmy proces tworzenia
obywatelskiego programu politycznego.
6. Nie zamykamy się także na inne inicjatywy prointegracyjne. Jako Stowarzyszenie, ale
także jako uczestnicy Karty Zasad, bierzemy udział w Kongresach Obywatelskich
Ruchów Demokratycznych. Na pierwszym KORD, we wrześniu w Łodzi, w czasie
rozmów kuluarowych zaprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie, a także deklarację
Karty Zasad oraz Tezy programowe. Było to pierwsze spotkanie środowisk z całej
Polski i nie zakooczyło się ono konkluzjami na temat dalszych form i programu
działalności. Dlatego aktywnie włączyliśmy się w przygotowania do KORDII, który
odbył się w Warszawie 5 stycznia 2019 roku. Jako Stowarzyszenie i jako uczestnicy
deklaracji Karty Zasad, byliśmy obecni w Grupie Programowej Kongresu, która od
12 listopada 2018 roku przygotowywała program polityczny organizacji
obywatelskich – warunki brzegowe, „Jakiej Polski chcemy?”. Opracowała także
Agendą Kongresu, propozycje dwóch głównych uchwał (nr 1 i nr 2) oraz manifest
programowy Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Zostały one przyjęte przez
Kongres w drodze głosowao, zdecydowaną większością głosów. Wszystkie
wymienione dokumenty oraz komunikaty z kolejnych spotkao Grupy Programowej
Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.kord.org.pl. Czy doczekają się
one realizacji? Trudno to dzisiaj przesądzid, gdyż częśd naszych środowisk nadal
koncentruje się na działaniach reaktywnych i koordynowanych jedynie w kwestii ich
terminu i miejsca. O przyszłości naszej współpracy zdecydują najbliższe spotkania
powołanych naszymi uchwałami ciał - Komisji Porozumiewawczej Ruchów
Demokratycznych oraz Zespołu Programowo-Organizacyjnego. Pierwsze dobędzie się
prawdopodobnie jeszcze w styczniu lub na początku lutego w Warszawie. Liczymy na
zbiorową mądrośd ich uczestników. Stowarzyszenie SDEDNO i środowisko Karty
Zasad będzie uczestniczyło w pracach obu tych ciał.
Co przed nami?
1. Będziemy kontynuowali naszą działalnośd edukacyjną, szczególnie wśród młodzieży.
Jest to tym ważniejsze, że znajdujemy się w okresie permanentnej kampanii

wyborczej. Zarząd liczy na włączenie się do pomocy naszych Członków. Dotyczy to
także kwestii organizacyjnych, kontaktu ze szkołami, transportu itp. Oczekujemy na
Wasze propozycje.
2. Zamierzamy zarejestrowad naszą stronę internetową, jako tytuł medialny. Powołamy
Zespół Redakcyjny i Redaktora Naczelnego. Osoby uczestniczące w działalności
medialnej SEDNO, będą mogły posługiwad się legitymacjami prasowymi, co ułatwi im
udział w interesujących nas wydarzeniach, w tym obserwowanie obrad Sejmu
i Senatu.
3. Zakooczyliśmy już proces formalizacji naszego Stowarzyszenia. Czas na działania
zmierzające do wzrostu naszej liczebności. Stowarzyszenie liczy dzisiaj 20 członków,
jednak otrzymujemy sygnały o zainteresowaniu przystąpieniem do nas. Zachęcamy
wszystkich do poszukiwania osób identyfikujący się z naszymi celami. Na naszej
stronie internetowej oraz na FB zamieściliśmy naszą deklarację członkowską oraz
Statut. Chcemy budowad Koła składające się z młodych członków Stowarzyszenia.
Liczymy tutaj zaangażowanie naszych członków działających w środowiskach
studentów oraz ich aktywnośd wśród młodzieży licealnej.
4. Zamierzamy poszukiwad możliwości uzyskiwania środków finansowych na naszą
działalnośd. Poprzez apele o wsparcie kierowane do osób fizycznych i prawnych – np.
na naszej stronie internetowej i facebookowym fanpage’u, gdzie zamieściliśmy dane
umożliwiające przekazywanie środków na Stowarzyszenie, a także ubiegając się
o dotacje i granty pochodzące z dostępnych nam źródeł polskich i zagranicznych.
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